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STRATĒĢIJAI UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI
KOPSAVILKUMS
Vides pārskats ir izstrādāts stratēģiskās uz vidi ietekmes novērtējuma ietvaros
par šādiem dokumentiem:
− Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
− Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam.
Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības vēlamo attīstību ilgtermiņā.
Dokuments ietver:
− pašreizējās situācijas izvērtējumu, norādot būtiskākās tendences un
izaicinājumus novada attīstībai;
− stratēģisko daļu - vīziju un pašvaldības ekonomisko specializāciju,
stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes;
− telpiskās attīstības perspektīvu, kas atspoguļo nozīmīgākās esošos
telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
Alsungas novada attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas
dokuments 2015. – 2020.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes,
rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Šāda veida plānošanas dokumentiemm, atbilstoši spēkā esošajai
likumdošanai, nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu,
kas analizētu plānoto darbību iespējamo ietekmi uz vidi nākotnē. Šis Vides
pārskats ir dokuments, kurā tiek atspoguļota informācija, kas iegūta
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību un kārtību nosaka
LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru Kabineta
23.03.2004. noteikumi Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”. Vides pārskatā iekļauta informācija un pieejamo
datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka minētie
normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts birojs.
Vides pārskatā tiek Alsungas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem un
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nacionālajiem vides aizsardzības politikas dokumentiem un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Procedūra:
1. Alsungas novada pašvaldība pēc konsultācijām ar vides institūcijām
iesniedza Vides pārraudzības valsts birojā iesniegumu par teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu.
2. Birojs pieņēma 17.03.2015. lēmumu Nr. 10 par SIVN procedūras
piemērošanu un informēja sabiedrību par lēmumu, kā arī par SIVN
piemērošanas iemesliem.
3. Tika sagatavots Vides pārskata projekts par Alsungas novada attīstības
programmas 2015.-2020.gadam un Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam. 1. Redakciju.
4. No 30.04.2015. līdz 09.06.2015. tiek organizēta plānošanas dokumentu un
viedes pārskata sabiedriskā apspriešana.
5. Pēc sabiedrības un ieinteresēto institūciju komentāru un ierosinājumu
saņemšanas, tiks veikta plānošanas dokumentu redakcijas un vides pārskata
projekta pilnveidošana.
6. Pilnveidotais vides pārskata projekts tiks iesniegts Vides pārraudzības
valsts birojam izvērtēšanai.
Vides pārskats sastāv no šādām daļām:
− Plānošanas dokumenta mērķis un saturs.
− Vides pārskata sagatavošanas procedūra un saturs.
− Vides stāvoklis un problēmas Kuldīgas novadā.
− Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi.
− Teritorijas plānojuma būtisko ietekmju uz vidi teritorijas.
− Plānošanas dokumenta risinājumi un to ietekmes vērtējums.
− Alternatīvas.
− Risinājumi, lai novērstu vai samazinātu būtisko ietekmi uz vidi
novērtējums.
− Kompensēšanas pasākumi.
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− Priekšlikumi attīstības programmas ietekmes uz vidi monitoringam.
Kā būtiskāko ietekmju teritorijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procesā noteiktas:
− Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, it īpaši Eiropas nozīmes
(NATURA 2000) teritorijas – dabas liegumi “Alsungas meži”, “Diļļu
pļavas” un “Užavas augštece”.
− Kultūrvēsturiski un ainaviski vērtīgās teritorijas, it īpaši Alsunga, kuras
unikalitāti nosaka dabas un kultūrvēsturisko ainavas elementu kopums.
− Ūdens objekti (t.sk., bez īpaši aizsargājamas teritorijas statusa),
piemēram, Zvirgzdu ezers.
− Degradētās un potenciāli piesārņotās teritorijas.
Vides pārskatā ir izvērtētas dokumentos ietverto dažāda termiņa risinājumu
iespējamās ietekmes uz vidi, kā arī salīdzinātas alternatīvas. Ilgtermiņa
stratēģijā analizētas stratēģisko mērķu un prioritāšu, kā arī telpiskās attīstības
virzienu iespējamās ietekmes, attīstības programmā – rīcību un uzdevumu, kā
arī īstenojamo investīciju projektu ietekmes un paredzamie riska faktori.
Plānošanas dokumentu risinājumi ir vērtēti pēc to ietekmes uz gaisa, ūdens
un augsnes kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, vides veselību, kultūrvidi un
ainavām.
Daļa risinājumu ir tieši vērsti uz vides stāvokļa uzlabošanu, daļai ir identificēti
vides riski, ja netiek veikta atbilstoša pārraudzība un ievēroti normatīvi.
Secināts, ka Alsungas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības
programmas risinājumi kopumā ir piemērota alternatīva, ja tos īsteno,
ievērojot starptautiskos un nacionālos vides politikas mērķus un valsts
normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Vides pārskatā piedāvāti risinājumi negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai,
secināts, ka plānošanas dokumentu risinājumi neprasa īpašus kompensācijas
pasākumus, bet tādi var tikt paredzēti, ja kāda no darbībām negatīvi ietekmēs
kādu no Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritorijām.
Alsungas novada attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas sekas, tiks
novērtētas veicot plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu. Lai
nodrošinātu monitoringu par plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmi uz
pašvaldības teritoriju, pašvaldība nodrošinās regulāru uzraudzību, izmantojot
valsts statistikas datu bāzēs pieejamo informāciju, kā arī nacionālā
monitoringa datus, kas būs pieejami par Alsungas novada teritoriju.

A L S U N G A S

N O V A D A

P A Š V A L D Ī B A

2 0 1 5

